ประกาศจังหวัดลาพูน
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนดำเนินกำรจัดกิจกรรม“Bike อุ่นไอรัก” ในส่วนภูมิภำค ของจังหวัดลำพูน
***********************
ด้วยในกำรประชุมส่ วนรำชกำรและหน่ วยงำนที่ เกี่ยวข้องกำรจัด กิ จกรรม “Bike อุ่นไอรัก ”
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2561 ณ ห้องประชุม 606 อำคำรสนำมเสือป่ำ โดยมีพลอำกำศโท ภักดี แสงชู -โต
ผู้ช่ว ยรำชเลขำนุก ำรในพระองค์ฯ เป็น ประธำน โดยที่ป ระชุม มีม ติเ ห็น ชอบให้ดำเนิน กำรจัด กิจ กรร ม
“Bike อุ่นไอรั ก ” ในส่ ว นภูมิ ภ ำค พร้ อมกับส่ ว นกลำง ในวั นอำทิต ย์ที่ 9 ธั นวำคม 2561 และให้ จังหวั ด
เตรี ย มกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวข้ำงต้น ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และสมพระเกียรติ
อำศัย อำนำจตำมประกำศจัง หวัด ลำพูน ลงวัน ที่ 26 พฤศจิก ำยน พ.ศ. 2561 เรื่อ ง
กำรจัด ตั้ง ศูน ย์อำนวยกำรและประสำนงำนของจัง หวัด ลำ พูน ในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จึง แต่ง ตั้ง
คณะทำงำนดำเนินกำรจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ในส่วนภูมิภำคของจังหวัดลำพูน ประกอบด้วย
๑. คณะทางานฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร ประกอบด้วย
๑.๑ ผู้บังคับกำรตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน
หัวหน้ำคณะทำงำน
๑.๒ ผู้กำกับกำรสถำนีตำรวจภูธรเมืองลำพูน
คณะทำงำน
๑.๓ เจ้ำหน้ำที่ตำรวจสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน
คณะทำงำน
๑.๔ เจ้ำหน้ำที่ตำรวจสังกัดสถำนีตำรวจภูธรเมืองลำพูน
คณะทำงำน
๑.๕ นำยอำเภอ ทุกอำเภอ หรือผู้แทน
คณะทำงำน
๑.๖ ป้องกันจังหวัดลำพูน
คณะทำงำน
๑.๗ ประธำน อพปร. จังหวัดลำพูน
คณะทำงำน
๑.๘ ผู้กำกับกำรฝ่ำยอำนวยกำร ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน
คณะทำงำน
และเลขำนุกำร
๑.๙ สำรวัตรฝ่ำยงำนอำนวยกำร ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน
คณะทำงำน
และผู้ช่วยเลขำนุกำร
ให้คณะทำงำนฯ มีอำนำจหน้ำที่จัดทำแผนรักษำควำมสงบเรียบร้อย และจัดระบบกำรจรำจร
ทั้งภำยในศำลำกลำงจังหวัดลำพูน บริเวณโดยรอบศำลำกลำงจังหวัดลำพูน และเส้นทำงปั่นจักรยำน และ
สถำนที่จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงำนตำมแผนที่กำหนด พร้อมทั้งปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดลำพูน
มอบหมำย
/๒. คณะทำงำน...

-๒๒. คณะทางานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
๒.๑ ประชำสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หัวหน้ำคณะทำงำน
๒.๒ ผู้อำนวยกำรสถำนีวทิ ยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน คณะทำงำน
๒.๓ นำยสถำนีวิทยุ อสมท.จังหวัดลำพูน
คณะทำงำน
๒.๔ ผู้อำนวยกำรสถำนีวิทยุรำชดำริสัมพันธ์
คณะทำงำน
๒.๕ ผู้อำนวยกำรสถำนีวิทยุกองทัพภำคที่ ๓
คณะทำงำน
๒.๖ นำยกสมำคมผู้สื่อข่ำวและสื่อมวลชนจังหวัดลำพูน
คณะทำงำน
2.7 หัวหน้ำสถำนีวิทยุชุมชน ทุกแห่ง
คณะทำงำน
๒.8 นำยกสมำคมสื่อมวลชนจำมเทวี
คณะทำงำน
๒.9 ประธำนชมรมนักข่ำวจังหวัดลำพูน
คณะทำงำน
๒.10 สื่อมวลชนทุกคนในจังหวัดลำพูน
คณะทำงำน
๒.๑1 ผู้ช่วยประชำสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
คณะทำงำน
และเลขำนุกำร
๒.๑2 เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดลำพูนที่
คณะทำงำน
ได้รับมอบหมำย
และผู้ช่วยเลขำนุกำร
ให้คณะทำงำนฯ มีอำนำจหน้ำที ดังนี้
1) จัดทำแผนกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดงำน ก่อนงำน/ระหว่ำงงำนและหลังงำน เผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรประชำสัมพันธ์กำรจัดงำน/กิจกรรม ทำงสื่อสำรมวลชนอย่ำงกว้ำงขวำง
2) บันทึกภำพนิ่ ง และภำพเคลื่อนไหว ทั้งมุมสูง มุมกว้ำง ในห้ว งกำรจัดกิจกรรมฯ และใน
พิธีมอบสิ่งของพระรำชทำนของจังหวัด และจัดทำสำเนำข้อมูลอย่ำงน้อย ๓ ชุด เสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพื่อ
ประมวลเป็นภำพรวมรำยงำนส่วนกลำง
3) สรรหำบุคลำกร เจ้ำหน้ำที่ เพื่อปฏิบัติงำนเป็นผู้ดำเนินรำยกำรในห้วงกำรจัดกิจกรรมฯ
และในพิธีมอบสิ่งของพระรำชทำนของจังหวัด
4) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดลำพูนมอบหมำย
๓. คณะทางานฝ่ายปฐมพยาบาล ประกอบด้วย
๓.๑ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดลำพูน
๓.๒ ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลลำพูน
๓.๓ ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลหริภุญชัยเมโมเรียลลำพูน
๓.๔ ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลศิริเวชลำพูน
๓.๕ สำธำรณสุขอำเภอเมืองลำพูน
๓.6 ผู้อำนวยกำรศูนย์บริกำรสำธำรณสุข เทศบำลเมืองลำพูน
๓.7 ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล
ที่ได้รับกำรประสำนงำน
๓.8 หัวหน้ำงำนส่งเสริมและรักษำพยำบำล
๓.9 เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดลำพูน
ที่ได้รับมอบหมำย

หัวหน้ำคณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
และเลขำนุกำร
คณะทำงำน
และผู้ช่วยเลขำนุกำร
/ให้คณะทำงำนฯ....

-๓ให้ คณะทำงำนฯ มีอำนำจหน้ำที่จัดหน่วยแพทย์และพยำบำลประจำหน่ว ยปฐมพยำบำล
พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์เวชภัณฑ์ และยำสำมัญทั่วไปที่สำมำรถปฐมพยำบำลเบื้องต้น บริกำรตรวจสุขภำพ
ในบริเวณศำลำกลำงจังหวัดลำพูน พร้ อมจัดรถพยำบำลติดตำมขบวน และจัดชุดปฏิบัติกำรปฐมพยำบำล
ประจำจุดพักที่จังหวัดประสำนงำน พร้อมทั้งปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดลำพูนมอบหมำย
๔. คณะทางานฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย
๔.๑ ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
4.2 ผู้แทนอุตสำหกรรมจังหวัดลำพูน
4.3 ผู้จัดกำรกำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำลำพูน
๔.4 นำยกเทศมนตรีตำบล นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ทุกแห่ง
ในเขตอำเภอเมืองลำพูน หรืออำเภอที่ได้รับมอบหมำย
๔.5 ปลัดเทศบำลตำบล ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ในเขต
อำเภอเมืองลำพูน หรืออำเภอที่ได้รับมอบหมำย
4.6 ประธำนหอกำรค้ำจังหวัดลำพูน
4.7 ประธำนชมรมธนำคำรจังหวัดลำพูน
4.8 ประธำนชมรมร้ำนอำหำรจังหวัดลำพูน
4.9 ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัดลำพูน
๔.10 เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
ที่ได้รับมอบหมำย
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ให้คณะทำงำนฯ มีอำนำจหน้ำที่ประสำนงำนกำรจัดหำอำหำรว่ำง เครื่องดื่ม น้ำแข็ง และ
ภำชนะบรรจุน้ำดื่ม แก้วน้ำ เพื่อบริกำรผู้ร่วมกิจกรรม บริเวณศำลำกลำงจังหวัดลำพูน และจุดที่ขบวนจักรยำน
ผ่ำนและหรือจุดพัก ตลอดเส้นทำงปั่นจักรยำนทั้งไปและกลับ และบริกำรประชำชนพร้อมผู้มีเกียรติที่มำร่วมพิธี
เปิดงำนฯ ณ บริเวณศำลำกลำงจังหวัดลำพูน โดยประสำนกำรปฏิบัติกับสำนักงำนจังหวัดลำพูน พร้อมทั้ง
ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดลำพูนมอบหมำย
๕. คณะทางานฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิดงานฯ ประกอบด้วย
๕.๑ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดลำพูน
หัวหน้ำคณะทำงำน
๕.๒ นำยกเทศมนตรีเมืองลำพูน
คณะทำงำน
๕.๓ ผู้แทนนำยอำเภอเมืองลำพูน
คณะทำงำน
๕.๔ ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัดลำพูน
คณะทำงำน
๕.5 ประธำนหอกำรค้ำจังหวัดลำพูน
คณะทำงำน
๕.6 เจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดลำพูน ที่ได้รับมอบหมำย คณะทำงำน
๕.7 เจ้ำหน้ำที่เทศบำลเมืองลำพูน ที่ได้รับมอบหมำย
คณะทำงำน
๕.8 ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดลำพูน
คณะทำงำน
และเลขำนุกำร
๕.9 ปลัดเทศบำลเมืองลำพูน
คณะทำงำน
และผู้ช่วยเลขำนุกำร
๕.๑0 ผู้อำนวยกำรกองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดลำพูน
คณะทำงำน
และผู้ช่วยเลขำนุกำร
/ให้คณะทำงำนฯ....

-๔ให้คณะทำงำนฯ มีอำนำจหน้ำที ดังนี้
๑) จัดสถำนที่บริเวณเปิดงำนฯ ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561 เพื่อเป็น
สถำนที่ประกอบพิธีมอบสิ่งของพระรำชทำนฯ และเพื่อเป็นสถำนที่เปิดโครงกำรจัด กิจกรรม“Bike อุ่นไอรัก”
ในส่วนภูมิภำคของจัง หวัด ลำพูน โดยตกแต่งให้สวยงำมด้วยกำรจัดปะรำพิธีเปิดงำน ติดตัวอักษร ประดับ
ตกแต่งบริเวณโดยรอบด้วยไม้ดอกไม้ประดับ ระบำยริ้วผ้ำให้สวยงำม
๒) จัดเตรียมแท่นกล่ำวรำยงำน ชุดรับแขก เก้ำอี้บุนวม สำหรับประธำนและแขกผู้มีเกียรติ
พร้อมเครื่องขยำยเสียง ไมโครโฟน ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนได้ และจัดเจ้ำหน้ำที่ควบคุมเครื่องเสียงตลอดงำน
๓) จัดเตรียมสถำนที่เพื่อจัดกิจกรรมต่ำงๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกจังหวัดลำพูน
๔) ติดตั้งจอ LCD บริเวณเวทีเปิดโครงกำรจัดจัดกิจกรรม“Bike อุ่นไอรัก” ในส่วนภูมิภำค
ของจังหวัดลำพูน ในวันที่ 9 ธันวำคม ๒๕61 เพื่อรอรับกำรถ่ำยทอดสัญญำณจำกมณฑลพิธีกรุงเทพฯ
๕) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดลำพูนมอบหมำย
๖. คณะทางานฝ่ายออกแบบสถานที่จัดกิจกรรม จัดทาจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด จัดกิจกรรม
“Bike อุ่นไอรัก” ในส่วนภูมิภาคของจังหวัดลาพูน ประกอบด้วย
๖.๑ โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดลำพูน
หัวหน้ำคณะทำงำน
๖.๒ ผู้แทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดลำพูน
คณะทำงำน
๖.๓ ผู้แทนนำยกเทศมนตรีเมืองลำพูน
คณะทำงำน
๖.๔ ผู้แทนหัวหน้ำส่วนส่วนรำชกำร หัวหน้ำหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ คณะทำงำน
และภำคเอกชนที่คณะทำงำนฝ่ำยออกแบบฯประสำนงำน
และร้องขอ
๖.๕ เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดลำพูน คณะทำงำน
ที่ได้รับมอบหมำย
และเลขำนุกำร
ให้ คณะทำงำนฯ มีอำนำจหน้ำที่ ออกแบบ วำงแผนผั ง และจัดทำแบบแปลนสถำนที่จั ด
กิจกรรมบริเวณศำลำกลำงจังหวัดลำพูน ทั้งในส่วนเวทีเปิดงำนฯ เวทีกำรแสดง สถำนที่จัดกิจกรรมต่ำง ๆ และ
จัดทำจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดกำรปั่นจักรยำนเฉลิมพระเกียรติฯ และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ลำพูนมอบหมำย
๗. คณะทางานฝ่ายการแสดงบนเวที ประกอบด้วย
๗.๑ ศึกษำธิกำรจังหวัดลำพูน
หัวหน้ำคณะทำงำน
๗.๒ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ คณะทำงำน
๗.๓ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๒ คณะทำงำน
๗.๔ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนจักรคำคณำทรจังหวัดลำพูน
คณะทำงำน
๗.๕ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน
คณะทำงำน
๗.๖ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแป้นพิทยำคม
คณะทำงำน
๗.๗ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนแม่ทำวิทยำคม
คณะทำงำน
๗.๘ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธำตุหริภุญชัย” คณะทำงำน
๗.๙ ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำที่คณะทำงำน
คณะทำงำน
ฝ่ำยกำรแสดงบนเวทีประสำนงำน
/๗.๑๐ ผู้อำนวยกำร....

-๕๗.๑๐ ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดลำพูน
๗.๑๑ เจ้ำหน้ำทีส่ ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดลำพูน
ที่ได้รับมอบหมำย

คณะทำงำน
และเลขำนุกำร
คณะทำงำน
และผู้ช่วยเลขำนุกำร

ให้ คณะทำงำนฯ มีอ ำนำจหน้ำ ที่ในกำรจั ดกำรแสดงบนเวที บริเ วณเวทีเ ปิดโครงกำรจั ด
กิจกรรม“Bike อุ่นไอรัก” ในส่วนภูมิภำคของจัง หวัด ลำพูน ในวันที่ 9 ธันวำคม 2561 ก่อนพิธีเปิดโครงกำร
จัดกิจกรรม“Bike อุ่นไอรัก” ในส่วนภูมิภำคของจังหวัดลำพูน และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ลำพูนมอบหมำย
๘. คณะทางานฝ่ายจัดนิทรรศการ การแสดง และกิจกรรมเพิ่มเติม ณ จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด
และจุดพักระหว่างทาง ประกอบด้วย
8.1 รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดลำพูน (นำยสำเริง ไชยเสน)
หัวหน้ำคณะทำงำน
8.2 ปลัดจังหวัดลำพูน
คณะทำงำน
8.3 ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดลำพูน
คณะทำงำน
8.4 ผู้อำนวยกำรสำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
คณะทำงำน
สิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน
8.5 โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดลำพูน
คณะทำงำน
8.6 พัฒนำกำรจังหวัดลำพูน
คณะทำงำน
8.7 ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
คณะทำงำน
8.8 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดลำพูน
คณะทำงำน
8.9 ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน คณะทำงำน
๘.10 ศึกษำธิกำรจังหวัดลำพูน
คณะทำงำน
๘.11 ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
คณะทำงำน
ลำพูนเขต ๑
๘.12 ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
คณะทำงำน
ลำพูนเขต 2
๘.13 ผู้อำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและ คณะทำงำน
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดลำพูน
๘.14 ผู้อำนวยกำรแขวงทำงหลวงลำพูน
คณะทำงำน
๘.15 ผู้อำนวยกำรแขวงทำงหลวงชนบทลำพูน
คณะทำงำน
๘.16 ผู้จัดกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดลำพูน
คณะทำงำน
๘.17 ผู้จัดกำรกำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำลำพูน
คณะทำงำน
๘.18 นำยกเทศมนตรีเมืองลำพูน
คณะทำงำน
๘.19 นำยกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่ำ
คณะทำงำน
๘.20 นำยกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์
คณะทำงำน
๘.21 นำยกเทศมนตรีตำบลหนองช้ำงคืน
คณะทำงำน
๘.22 นำยกเทศมนตรีตำบลประตูป่ำ
คณะทำงำน
/๘.23 นำยกเทศมนตรี.....

-6๘.23 นำยกเทศมนตรีตำบลริมปิง
๘.24 นำยกเทศมนตรีตำบลต้นธง
๘.25 นำยกเทศมนตรีตำบล นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ทุกแห่ง
ที่ได้รับกำรประสำนงำน
๘.26 หัวหน้ำส่วนรำชกำรและหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ
ที่ได้รับกำรประสำนงำน
๘.27 ประธำนสภำวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
๘.28 ผู้บริหำรสำนักงำนภำคธุรกิจเอกชน ภำคเอกชน
ที่ได้รับกำรประสำนงำน
๘.29 หัวหน้ำสำนักงำนจังหวัดลำพูน
๘.30 วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
๘.31 ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดลำพูน
๘.32 ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนอำนวยกำร
สำนักงำนจังหวัดลำพูน
๘.33 ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
๘.34 หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยว
สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดลำพูน

คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
และเลขำนุกำร
คณะทำงำน
และเลขำนุกำร
คณะทำงำน
และเลขำนุกำร
คณะทำงำน
และผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะทำงำน
และผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะทำงำน
และผู้ช่วยเลขำนุกำร

ให้คณะทำงำนฯ มีอำนำจหน้ำที ดังนี้
1) จัดนิทรรศกำรและกำรแสดงในห้วงกำรจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ในส่วนภูมิภำคของ
จังหวัดลำพูน ประกอบด้วย นิทรรศกำรด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร นิทรรศกำรด้ำนนิทรรศกำรกำรแสดงและ
กิจกรรมทำงศำสนำ วัฒ นธรรมประเพณี และนิทรรศกำรเฉลิ มพระเกียรติ ฯ ให้มีควำมเรียบร้อย สวยงำม
และสมพระเกียรติ
2) วำงแผน ประสำนงำน และจัดเตรียมสถำนที่กำรจัด นิทรรศกำรและกิจกรรม บริเวณ
สถำนที่เปิดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”
3) ประสำนงำนจั ดกิจ กรรมเพิ่มเติม ณ จุดเริ่มต้น จุดสิ้ นสุด และจุดพักระหว่ำงทำงของ
กิจกรรม“Bike อุ่นไอรัก” ในส่วนภูมิภำคของจังหวัดลำพูน ในลักษณะกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรม
ที่เป็นสำธำรณประโยชน์ โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน เช่น กำรตั้งโต๊ะหมู่พร้อมพระสำทิสลักษณ์
กำรประดับธงชำติและธงตรำสัญลักษณ์ กำรให้บริกำรจุดพักและน้ำดื่ม กำรอำนวยควำมสะดวกตำมควำม
เหมำะสม กำรเชิญชวนเจ้ำหน้ำที่และประชำชนร่วมต้อนรับและให้กำลังใจนักปั่นจักรยำน กำรซ่อมบำรุงผิวทำง
ที่ขบวนจักรยำนจะผ่ำนให้ปลอดภัย กำรตัดหญ้ำ กำรปรับภูมิทัศน์ กำรทำควำมสะอำดสองข้ำงทำงที่ขบวน
จักรยำนจะผ่ำน กำรจัดกิจกรรมในพื้นที่ที่เหมำะสม
4) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดลำพูนมอบหมำย
/๙. คณะทำงำนฝ่ำย.....

-7๙. คณะทางานฝ่ายจัดตลาดนัดสุขภาพ ประกอบด้วย
๙.๑ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
๙.๒ เกษตรจังหวัดลำพูน
๙.๓ พัฒนำกำรจังหวัดลำพูน
๙.๔ เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
ที่ได้รับมอบหมำย
๙.๕ เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนเกษตรจังหวัดลำพูนที่ได้รับมอบหมำย
๙.๖ เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลำพูน
ที่ได้รับมอบหมำย

หัวหน้ำคณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
และเลขำนุกำร
คณะทำงำน
และผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะทำงำน
และผู้ช่วยเลขำนุกำร

ให้คณะทำงำนฯ มีอำนำจหน้ำที่ในกำรจัดตลำดนัดสุขภำพ สินค้ำเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์
ชุมชน บริเวณสถำนที่เปิดโครงกำรจัด กิจกรรม“Bike อุ่นไอรัก ” ในส่ วนภูมิภำคของจัง หวัด ลำพูน และ
ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดลำพูนมอบหมำย
๑๐. คณะทางานฝ่ายไฟฟ้าและแสงสว่าง ประกอบด้วย
๑๐.๑ ผู้จัดกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดลำพูน
๑๐.๒ พนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดลำพูน
ที่ได้รับมอบหมำย
๑๐.๓ เจ้ำหน้ำที่เทศบำลเมืองลำพูน ที่ได้รับมอบหมำย
๑๐.๔ หัวหน้ำแผนกปฏิบัติกำรบำรุงรักษำฯ
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดลำพูน

หัวหน้ำคณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
และเลขำนุกำร

ให้คณะทำงำนฯ มีอำนำจหน้ำที่ในกำรจัดหำและบริกำรไฟฟ้ำและแสงสว่ำง แก้ไขปัญหำ
ไฟฟ้ำดับหรือขัดข้อง โดยจัดเจ้ำหน้ำที่อยู่เวรประจำ บริเวณสถำนที่เปิดโครงกำรจัด กิจกรรม“Bike อุ่นไอรัก”
ในส่วนภูมิภำคของจังหวัดลำพูน และศำลำกลำงจังหวัดลำพูน และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ลำพูนมอบหมำย
๑1. คณะทางานฝ่ายพิธีการและงานอานวยการ ประกอบด้วย
๑1.๑ หัวหน้ำสำนักงำนจังหวัดลำพูน
๑1.๒ ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนยุทธศำสตร์และข้อมูล
เพื่อกำรพัฒนำจังหวัด สำนักงำนจังหวัดลำพูน
๑1.๓ ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนศูนย์ดำรงธรรม
สำนักงำนจังหวัดลำพูน
๑1.๔ ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล
สำนักงำนจังหวัดลำพูน
๑1.๕ หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยในจังหวัดลำพูน
๑1.๖ เจ้ำหน้ำที่สังกัดสำนักงำนจังหวัดลำพูนที่ได้รับมอบหมำย

หัวหน้ำคณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
/๑1.๗ ผู้อำนวยกำร....

-8๑1.๗ ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนอำนวยกำร
สำนักงำนจังหวัดลำพูน
๑1.๘ เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนจังหวัดลำพูนที่ได้รับมอบหมำย

คณะทำงำน
และเลขำนุกำร
คณะทำงำน
และผู้ช่วยเลขำนุกำร

ให้คณะทำงำนฯ มีอำนำจหน้ำที่
๑) ประสำนงำนจัดสถำนที่บริเวณเปิดงำนฯ ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561
เพื่ อ เป็ น สถำนที่ ป ระกอบพิ ธี ม อบสิ่ ง ของพระรำชทำนฯ และเพื่ อ เป็ น สถำนที่ เ ปิ ด โครงกำรจั ด กิ จ กรรม
“Bike อุ่นไอรัก” ในส่วนภูมิภำคของจังหวัดลำพูน กับคณะทำงำนที่เกี่ยวข้อง
๒) ประสำนกำรจัดเตรียมแท่นกล่ำวรำยงำน ชุดรับแขก เก้ำอี้บุนวม สำหรับประธำนและแขก
ผู้มีเกียรติ พร้อมเครื่องขยำยเสียง ไมโครโฟน ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนได้
๓) ประสำนกำรจัดเตรียมสถำนที่เพื่อจัดกิจกรรมต่ำงๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกจังหวัดลำพูน
๔) ช่วยปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม“Bike อุ่นไอรัก” ในส่วนภูมิภำค
ของจัง หวัดลำพูน ระหว่ำงวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2561 ถึงวันที่ 9 ธันวำคม 2561 หรือตำมที่ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดลำพูนมอบหมำย
๕) ประสำนกำรจัดกิจกรรมบนเวที ประสำนพิธีกร และลำดับขั้นตอนพิธีเปิด-ปิดโครงกำรฯ
๖) ประสำนกำรปฏิบัติงำน กำรอำนวยกำร พิธีกำร กำรอำนวยกำรจัดกิจกรรม กำรดำเนินงำนกับ
คณะทำงำนฝ่ำยต่ำง ๆ และปฏิบัติงำนอื่นใดที่ไม่มีคณะทำงำนอื่นใดรับผิดชอบ
๗) กำรปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดลำพูนมอบหมำย
๑2. คณะทางานฝ่ายลงทะเบียนก่อนการจัดกิจกรรม และในวันจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”
ในส่วนภูมิภาคของจังหวัดลาพูน ประกอบด้วย
๑2.๑ สถิติจังหวัดลำพูน
หัวหน้ำคณะทำงำน
๑2.๒ ผู้แทนผู้บังคับกำรตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน
คณะทำงำน
๑2.3 ผู้แทนผู้บัญชำกำรกองกำลังรักษำควำมสงบเรียบร้อย คณะทำงำน
จังหวัดลำพูน
๑2.4 ผู้แทนปลัดจังหวัดลำพูน
คณะทำงำน
๑2.5 ผู้แทนนำยอำเภอ ทุกอำเภอ
คณะทำงำน
๑2.6 ผู้แทนผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคลำพูน
คณะทำงำน
๑2.7 หัวหน้ำส่วนรำชกำร หัวหน้ำหน่วยรัฐวิสำหกิจและภำคเอกชน คณะทำงำน
ที่จังหวัดลำพูนและคณะทำงำนฝ่ำยลงทะเบียนฯ
ประสำนงำน และ/หรือ ขอรับกำรสนับสนุน
๑2.8 ผู้อำนวยกำรกลุ่มวิชำกำรสถิติและวำงแผน
คณะทำงำน
สำนักงำนสถิติจังหวัดลำพูน
และเลขำนุกำร
12.9 เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนสถิติจังหวัดลำพูน ที่ได้รับมอบหมำย คณะทำงำน
และผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑2.10 นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ สำนักงำนจังหวัดลำพูน
คณะทำงำน
และผู้ช่วยเลขำนุกำร
/ให้คณะทำงำน....

-9ให้คณะทำงำนฯ มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
1) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม“Bike อุ่นไอรัก” ในส่วนภูมิภำคของ
จังหวัดลำพูน ระหว่ำงวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2561 ถึงวันที่ 9 ธันวำคม 2561 และลงทะเบียนผู้รับสิ่งของ
พระรำชทำน ในระหว่ำงวันที่ 1 – 2 ธันวำคม ๒๕61 พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร ในกำรพิสูจน์บุคคล
ที่ลงทะเบียน และหรือแสดงตนขอรับสิ่งของพระรำชทำน พร้อมทั้งปฏิบัติงำนตำมที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดลำพูนมอบหมำย
2) จัดเตรียมควำมพร้อมในกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนที่มำลงทะเบียน (แบบ
Walk In) ณ ศำลำกลำงจังหวัดและที่ว่ำกำรอำเภอ อำทิ สถำนที่ลงทะเบียน เครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้ำหน้ำที่
และอุปกรณ์สำหรับบริกำรประชำชนที่มำลงทะเบียน
๑3. คณะทางานรับมอบและเก็บรักษาสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย
๑3.๑ หัวหน้ำสำนักงำนจังหวัดลำพูน
หัวหน้ำคณะทำงำน
๑3.๒ ผู้แทนปลัดจังหวัดลำพูน
คณะทำงำน
๑3.๓ ผู้แทนผู้บังคับกำรตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน
คณะทำงำน
๑3.3 ผู้แทนผู้บัญชำกำรกองกำลังรักษำควำมสงบเรียบร้อย คณะทำงำน
จังหวัดลำพูน
๑3.๕ ผู้แทนคลังจังหวัดลำพูน
คณะทำงำน
๑3.๖ ผู้แทนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน คณะทำงำน
๑3.๗ ผู้แทนพัฒนำกำรจังหวัดลำพูน
คณะทำงำน
๑3.๘ ผู้แทนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดลำพูน
คณะทำงำน
๑3.๙ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
คณะทำงำน
๑3.๑๐ ผู้แทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดลำพูน
คณะทำงำน
๑3.๑๑ ผู้แทนนำยกเทศมนตรีเมืองลำพูน
คณะทำงำน
๑3.12 หัวหน้ำส่วนรำชกำร หัวหน้ำหน่วยรัฐวิสำหกิจและภำคเอกชน คณะทำงำน
ที่จังหวัดลำพูนและคณะทำงำนรับมอบและเก็บรักษำสิ่งของ
พระรำชทำนประสำนงำนหรือ ขอรับกำรสนับสนุน
๑3.๑๓ เจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนอำนวยกำร สำนักงำนจังหวัดลำพูน คณะทำงำน
ที่ได้รับมอบหมำย
๑3.๑๔ เจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และข้อมูล
คณะทำงำน
เพื่อกำรพัฒนำจังหวัด สำนักงำนจังหวัดลำพูน
ได้รับมอบหมำย
๑3.๑๕ เจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
คณะทำงำน
ที่ได้รับมอบหมำย
๑3.๑๖ ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล
คณะทำงำน
สำนักงำนจังหวัดลำพูน
และเลขำนุกำร
๑3.๑๗ เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนจังหวัดลำพูนที่ได้รับมอบหมำย
คณะทำงำน
และผู้ช่วยเลขำนุกำร
/ให้คณะทำงำนฯ....

- 10 ให้ คณะทำงำนฯ มีอำนำจหน้ ำที่ปฏิบั ติงำนเกี่ยวกับ กำรรับ มอบสิ่ ง ของพระรำชทำนจำก
ส่วนกลำง ขนย้ำย เก็บรักษำในสถำนที่ที่เหมำะสม และสมพระเกียรติ ในระหว่ำงวันที่ 1 - 2 ธันวำคม 2561
พร้อมทั้งปฏิบัติงำนตำมที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดลำพูนมอบหมำย
๑4. คณะทางานจัดระเบียบการรับสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย
๑4.๑ ปลัดจังหวัดลำพูน
หัวหน้ำคณะทำงำน
๑4.๒ เจ้ำหน้ำทีท่ ี่ทำกำรปกครองจังหวัดลำพูน จำนวน ๒ คน คณะทำงำน
และสมำชิก อส. จำนวน ๑๐ นำย
๑4.3 เจ้ำหน้ำทีก่ องบัญชำกำรควบคุมกองกำลังรักษำ
คณะทำงำน
ควำมสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน จำนวน ๒๐ นำย
๑4.4 หัวหน้ำส่วนรำชกำร หัวหน้ำหน่วยรัฐวิสำหกิจและภำคเอกชน คณะทำงำน
ที่จังหวัดลำพูนและคณะทำงำนจัดระเบียบกำรรับสิ่งของ
พระรำชทำน ประสำนงำนหรือ ขอรับกำรสนับสนุน
๑4.๕ ผู้แทนสำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
คณะทำงำน
๑4.๖ ผู้แทนสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน คณะทำงำน
๑4.๗ ผู้แทนสถำนีวิทยุ อ.ส.ม.ท. ลำพูน
คณะทำงำน
๑4.๘ ผู้แทนนำยอำเภอ ทุกอำเภอ
คณะทำงำน
๑4.๙ ผู้แทนชมรมจักรยำนจังหวัดลำพูน
คณะทำงำน
๑4.1๐ เจ้ำหน้ำที่หัวหน้ำสำนักงำนจังหวัดลำพูน ที่ได้รับมอบหมำย คณะทำงำน
๑4.๑๑ ป้องกันจังหวัดลำพูน
คณะทำงำน
และเลขำนุกำร
๑4.๑๒ เจ้ำหน้ำทีท่ ี่ทำกำรปกครองจังหวัดลำพูน
คณะทำงำน
ที่ได้รับมอบหมำย
และผู้ช่วยเลขำนุกำร
ให้ คณะทำงำนฯ มีอำนำจหน้ ำที่ปฏิ บัติงำนเกี่ย วกับกำรจัด ระเบี ยบบุค คลผู้ ม ำรับสิ่ งของ
พระรำชทำน ระหว่ำงวันที่ 1 – 2 ธันวำคม ๒๕61 พร้อมทั้ง พร้อมทั้งปฏิบัติงำนตำมที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ลำพูนมอบหมำย
๑5.คณะทางานอานวยความสะดวกและความปลอดภัยตลอดเส้นทางปั่นจักรยานกิจกรรม
“Bike อุ่นไอรัก” ในส่วนภูมิภาคของจังหวัดลาพูน ประกอบด้วย
๑5.๑ ปลัดจังหวัดลำพูน
หัวหน้ำคณะทำงำน
๑5.๒ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคลำพูน
คณะทำงำน
๑5.3 ผู้แทนผู้บังคับกำรตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน
คณะทำงำน
๑5.4 ผู้แทนหัวหน้ำสำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย คณะทำงำน
จังหวัดลำพูน
๑5.5 ผู้แทนขนส่งจังหวัดลำพูน
คณะทำงำน
/๑5.6 ผู้แทนแขวงทำง....

- 11 ๑5.6 ผู้แทนแขวงทำงหลวงลำพูน
คณะทำงำน
๑5.7 ผู้แทนแขวงทำงหลวงชนบทลำพูน
คณะทำงำน
๑5.8 นำยกเทศมนตรีตำบล นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ทุกแห่ง คณะทำงำน
ในเขตอำเภอเมืองลำพูน หรืออำเภอที่ได้รับมอบหมำย
๑5.9 ปลัดเทศบำลตำบล ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ทุกแห่ง คณะทำงำน
ในเขตอำเภอเมืองลำพูน หรืออำเภอที่ได้รับมอบหมำย
15.10 ประธำน อพปร.จังหวัดลำพูน และสมำชิก อพปร.จังหวัดลำพูน คณะทำงำน
๑5.11 กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ในเขตอำเภอเมืองลำพูน
คณะทำงำน
๑5.12 ผู้ประสำนงำนชมรมจักรยำนจังหวัดลำพูน
คณะทำงำน
๑5.13 นำยอำเภอเมืองลำพูน
คณะทำงำน
๑5.14 จ่ำจังหวัดลำพูน
คณะทำงำน
และเลขำนุกำร
๑5.15 เจ้ำหน้ำทีท่ ี่ทำกำรปกครองจังหวัดลำพูน
คณะทำงำน
ที่ได้รับมอบหมำย
และผู้ช่วยเลขำนุกำร
ให้คณะทำงำนฯ มีอำนำจหน้ำที่ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรประสำนงำนกำรจัดกิจกรรมในพื้นที่
กำรจัดตั้งและให้บริกำรน้ำดื่มตำมจุดพักที่เหมำะสม กำรประสำนงำนจัดรถยนต์บรรทุกสำหรับให้บริกำรนักปั่น
ที่ประสบปัญหำจักรยำนชำรุดเสียหำย กำรประสำนงำนจัดรถและหรือชุดปฐมพยำบำลในกำรติดตำมขบวนปั่น
จักรยำนกิจกรรม“Bike อุ่นไอรัก” ในส่วนภูมิภำคของจัง หวัด ลำพูน กำรประสำนงำนให้ประชำชนไปร่วม
ต้อนรับและร่วมกิจกรรม กำรจัดเจ้ำหน้ำที่ประจำจุดต่ำงๆ กำรอำนวยควำมสะดวกและรักษำควำมปลอดภัยนัก
ปั่นจักรยำนและผู้ร่วมพิธี และปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดลำพูนมอบหมำย
๑6. คณะทางานฝ่ายจัดขบวนจักรยาน ประกอบด้วย
๑6.๑ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดลำพูน (นำยวรยุทธ เนำวรัตน์)
๑6.๒ ปลัดจังหวัดลำพูน
๑6.๓ ผู้แทนผู้บังคับกำรตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน
๑6.4 ผู้แทนผู้บัญชำกำรกองกำลังรักษำควำมสงบเรียบร้อย
จังหวัดลำพูน
๑6.๕ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
๑6.๖ ผู้แทนหัวหน้ำสำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
จังหวัดลำพูน
๑6.๗ ผู้แทนสำนักงำนท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดลำพูน
๑6.๘ ผู้แทนนำยอำเภอ ทุกอำเภอ
๑6.๙ ผู้แทนเทศบำลเมืองลำพูน
๑6.๑๐ ประธำน อพปร.จังหวัดลำพูน
๑6.๑๑ ประธำนชมรมจักรยำนลำพูน

หัวหน้ำคณะทำงำน
รองหัวหน้ำคณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน

/๑6.12 หัวหน้ำส่วนรำชกำร....

- 12 ๑6.12 หัวหน้ำส่วนรำชกำร หัวหน้ำหน่วยรัฐวิสำหกิจและภำคเอกชน คณะทำงำน
ที่คณะทำงำนฝ่ำยจัดขบวนจักรยำนประสำนงำน และ/หรือ
ขอรับกำรสนับสนุน
๑6.๑๓ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน คณะทำงำน
และเลขำนุกำร
๑6.๑๔ ป้องกันจังหวัดลำพูน
คณะทำงำน
และผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑6.๑๕ เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย
คณะทำงำน
จังหวัดลำพูนที่ได้รับมอบหมำย
และผู้ช่วยเลขำนุกำร
ให้คณะทำงำนฯ มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
๑) จั ดทำแผนผั ง พื้น ที่ส ำหรับ ผู้ เข้ำ ร่ว มกิ จกรรม พื้น ที่จอดรถยนต์และจักรยำน พื้ นที่จุ ด
รำยงำนตัว พื้นที่จุดเริ่มต้น พื้นที่จุดพักขบวน จุดรักษำพยำบำลและสำธำรณูปโภค พื้นที่จัดกิจกรรมพิเศษ
เส้นทำงจักรยำนกำรประดับธง รวมทั้งพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกิจกรรมฯ
๒) จั ดทำแผนกำรจัดรู ปขบวน พื้นที่ปล่อยขบวน ล ำดับกำรปล่อยขบวน ให้จัดขบวนกำร
เข้ำร่วมให้สวยงำม เป็นระเบียบ สมพระเกียรติ ให้มีแผนที่ชัดเจนเกี่ยวกับกำรจัดกำรพื้นที่จุดเริ่มต้นขบวน กำร
ปล่อยและเคลื่อนขบวน กำรบริหำรสถำนกำรณ์ขณะเคลื่อนขบวน กำรบริหำรสถำนกำรณ์ขณะพักขบวน ทั้งนี้
ให้คำนึงถึงควำมปลอดภัยเป็นสำคัญ
๓) จัดผู้รับผิดชอบขบวน มีกำรดูแลที่เหมำะสม โดยต้องสื่อสำรกันได้ระหว่ำงผู้ควบคุมและ
หน่วยงำนอื่นๆ ต้องจัดรูปขบวนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จำนวนผู้ปั่นต้องสม่ำเสมอตลอดเส้นทำง โดยเฉพำะ
ขบวนที่เข้ำและอยู่ในพิธีเปิด กำรเข้ำร่วมพิธีเปิดและปิดต้องมีควำมหนำแน่นคับคั่ง เพื่อให้เกิดภำพที่สวยงำม
และแสดงออกถึงควำมสำมัคคี
๔) ไม่มีกำรบังคับเรื่องระยะทำงกำรปั่นจักรยำน ให้ผู้ ปั่นที่ไม่สำมำรถปั่นได้ สำมำรถออก
ระหว่ำงทำงได้ และมีเครื่องมือที่เหมำะสม เช่น รถพยำบำล รถส่งผู้ป่ วย รถนำทำง รถ/หน่วยพยำบำลเบื้องต้น
ร่วมเคลื่อนที่ไปกับขบวน
๕) ซักซ้อมกำรปฏิบัติงำนตำมแผน ซักซ้อมและประสำนกำรดำเนินงำนกับคณะทำงำนฝ่ำย
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกำรเตรียมควำมพร้อมกำรจัดขบวน มีกำรประเมินผลกำรซ้อมปฏิบัติ และปรับแผนโดย
มีมำตรกำรแก้ไขข้อขัดข้อง มีกำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงกรณีมีฝนตกหนักให้มีเส้นทำงสำรองเพื่อรำยงำน
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดลำพูนเป็นผู้ตัดสินใจ
๑7. คณะทางานฝ่ายรักษาความปลอดภัย ในห้วงการรับลงทะเบียน ณ ศาลากลาง
จังหวัดลาพูน ประกอบด้วย
๑7.1 ปลัดจังหวัดลำพูน
หัวหน้ำคณะทำงำน
๑7.2 ผู้แทนผู้บัญชำกำรกองกำลังรักษำควำมสงบเรียบร้อย คณะทำงำน
จังหวัดลำพูน
๑7.3 ผู้แทนรองผู้อำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน
คณะทำงำน
จังหวัดลำพูน (ท.)
๑6.4 ผู้แทนผู้บังคับกำร.....

- 13 ๑7.4 ผู้แทนผู้บังคับกำรตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน
๑7.5 ป้องกันจังหวัดลำพูน
๑7.6 ผูช้ ่วยป้องกันจังหวัดลำพูน

คณะทำงำน
คณะทำงำน
และเลขำนุกำร
คณะทำงำน
และผู้ช่วยเลขำนุกำร

ให้ คณะท ำงำนฯ มีอำนำจหน้ำที่ ปฏิบัติง ำนด้ำนกำรดูแลควำมสงบเรียบร้อยและอำนวย
ควำมสะดวกแก่ป ระชำชนผู้ มำลงทะเบี ยนเข้ำ ร่ว มกิจกรรม “Bike อุ่ นไอรั ก ” พร้อ มทั้ง จัด เวรยำมรักษำ
ควำมปลอดภัยในช่วงเวลำกลำงคืน ณ จุดลงทะเบียน ศำลำกลำงจังหวัดลำพูน และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดลำพูนมอบหมำย
ให้ทุก คณะทำงำนฯ ที่จัง หวัด ลำพูน แต่ง ตั้ง ประสำนกำรดำเนิน งำนกับ ทุก คณะทำงำนฯ
ในกำรเตรียมควำมพร้อม กำรอำนวยกำร และดำเนินกำรตำมแผนงำน เพื่อให้กำรจัดทุกกิจกรรมเป็นไปด้วย
ควำมเรี ย บร้ อ ย ให้ มี ก ำรบั น ทึ ก ภำพกิ จ กรรมทั้ ง ก่ อ นด ำเนิ น กำร/ระหว่ ำ งด ำเนิ น กำร และหลั ง เสร็ จ สิ้ น
กำรดำเนินกำรให้บันทึกลงแผ่น CD-ROM ส่งจังหวัดลำพูน ภำยใน ๕ วัน หลังเสร็จสิ้นกำรดำเนินกิจกรรม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่ำจะเสร็จสิ้นภำรกิจ
ประกำศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕61

